
(( فما هي الّسبل اّليت شرعها الّشارع احلكيم على لسان نبّيه الكرمي ؟ أّول ذلك الزّكاة كما قال تعاىل  الشيخ :

عليها الزّكاة تنقسم إىل قسمني قسم مل  األموال اّليت يفرض خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزّكيهم بها ))

يكّلف الّشارع احلكيم الّدولة جبمعها و حتصيلها وهي الّنقدان الّذهب و الفّضة زكاة هذين الّنقدين يعود إخراجها 

إىل املكّلفني و ال جيب بل ال جيوز للّدولة أن تفاتش و حتّقق يف أموال األغنياء و تطّلع على دخائل ما عندهم 

وف أو املاليني من األموال لكي تأخذ منهم زكاا , ما دام األموال هي من الّنقدين القسم الثّاين وّكل من األل

الّشارع احلكيم أمر جبياا إىل الّدولة وهي زكاة املواشي و زكاة احلبوب و الّثمار على تفصيل معروف يف كتب 

درت طريقة مجع األموال ووضعها يف خزينة الّدولة الفقه . فاآلن ماذا تفعل أكثر الّدول اإلسالمّية , لقد أه

الطّريقة املشروعة يف كتاب اهللا و سّنة رسول اهللا و طريقة املسلمني ولذلك فالّدولة ال تستطيع بطبيعة احلال أن 

تعيش دون مال و ما دام أّا ال جتمع األموال بالطّريق اّلذي شرعه اهللا عّز و جّل هي إذن ستضطّر أن تستعيض 

تستبدل الطّريق املشروع بطريق غري مشروع و هي ضرب الّضرائب و هذه من األمور اّليت حتّقق مصلحة للّدولة  و

و لكن على طريقة خمالفة لطريقة الّرسول صّلى اهللا عليه و آله و سّلم فحّق على هؤالء اّلذين تركوا الطّريق 

خزينة الّدولة إىل طريق غري مشروع حّق فيهم قوله املشروع املعروف عند املسلمني قاطبة يف جلب األموال إىل 

تبارك و تعاىل لليهود اّلذين نزعم حنن أنّنا نريد حماربتهم ّمث نفعل فعلهم , ماذا فعلوا ؟ مل يقنعوا باملّن و الّسلوى 

(( ني بل طلبوا من اهللا تبارك و تعاىل أن يرزقهم الّثوم و البصل كما جاء يف القرآن الكرمي فقال رّب العامل

هكذا حينما نعرض عن هدي الّرسول عليه الّسالم يف مجع  أتستبدلون اّلذي هو أدنى باّلذي هو خير ))

األموال خلزينة الّدولة يضطّر هؤالء احلّكام أن جيمعوا األموال بطريقة أخرى ختالف طريقة الّرسول عليه الّسالم و 

تليق بأّمة ال شريعة هلا , ال كتاب هلا و هم الكّفار من  هي فرض الّضرائب . هذه الّطريقة طريقة فرض الّضرائب

اليهود و الّنصارى . صحيح هؤالء يف األصل أهل كتاب لكن كتام أّوال يف أصله مل يكن كتابا يصلح للعمل به 

معّني و إىل قيام الّساعة ألّن اهللا عّز و جّل حينما أنزل تلك الكتب قبل القرآن الكرمي أنزهلا ليحكم ا يف زمن 

يف بالد معّينة فلو أراد اليهود و الّنصارى اليوم أن يستبدلوا الّضرائب بشريعة عندهم ال جيدوا لسببني اثنني , 

الّسبب األّول ما ذكرته آنفا أّن الّتوراة و اإلجنيل ليس فيها من الّتشاريع اّليت حتّقق أهدافا لألّمة يف هذا الّزمان كما 

فالّنصارى و اليهود حبكم كوم ال شريعة عندهم و ال نظام لديهم جيمع هلم األموال  يوجد يف اإلسالم و لذلك

للّدولة فهم يضطّرون أن يفرضوا على شعوم تلك الّضرائب و تلك اجلبايات أّما املسلمون فقد أغناهم اهللا عّز و 

امسها كتاب األموال , كتب خاّصة يف  جّل بنظام ال مثيل له يف العامل حّىت لقد أّلفت كتب يف الّشريعة اإلسالمّية

( ما طريقة مجع األموال خلزينة الّدولة و هذا ليس عجيبا أن يتفّرد به اإلسالم ألّن األمر كما قال عليه الّسالم 



فحينما يتبّىن بعض الّدول اإلسالمّية نظام فرض الّضرائب فإّمنا  تركت شيئا يقّربكم إلى اهللا و إّال و أمرتكم به )

ون الّشعوب الكافرة الفقرية يف تشريعها ألنّه ال شريعة لديها فأولئك يليق م أن يفرضوا نظاما هو نظام يقّلد

الّضرائب , أّما املسلمون فقد أغناهم اهللا عّز و جّل مبا شرع هلم يف الكتاب و الّسّنة من وسائل حتّقق مصلحة 

ا . لذلك ال جيوز فرض الّضرائب يف الوقت اّلذي يهملون فيه الّدولة أّّوال و بالّتايل مصلحة األّمة أو الّشعب ثاني

تطبيق نظام اإلسالم يف جلب األموال بالطّرق املشروعة . قلت يف أّول اجلواب أّن فرض الّضرائب ال جيوز و قد 

وا تطبيق جيوز اآلن بّينت الطّرف األّول من اجلواب أنّه ال جيوز ألنّه يصدق كما قلنا آنفا على هؤالء اّلذين هجر 

جيوز أحيانا و  (( أتستبدلون اّلذي هو أدنى بالّذي هو خير ))الكتاب و الّسّنة إىل فرض الّضرائب قوله تعاىل 

ال يكون ذلك نظاما مستمرّا و ذلك كأن يفاجأ املسلمون حبالة طارئة , قلنا آنفا مثال يغزى املسلمون يف عقر 

ريقة اإلسالمّية اّليت أشرنا إليها آنفا , املتوّفر يف خزينة الّدولة ال يكفي دارهم من بعض الكّفار و املال املتوّفر بالطّ 

لرّد غائلة العدّو أو مثال ال مسح اهللا أصاب البالد قحط و تعّرض بسبب هذا القحط كثري من املسلمني للّتعّرض 

تفرض الّدولة و احلالة هذه للموت جوعا و ما يوجد يف خزينة الّدولة من األموال ال يكفي إلغاثة هؤالء الّناس ف

ضريبة مؤقّتة و ال يصّح أن تكون ضريبة أبديّة مستمرّة إىل أن تزول هذه الغائلة أو هذه املصيبة اّليت حّلت 

باملسلمني . هذه مصلحة حتّقق بوسيلة جديدة ألنّنا حنن ما قّصرنا يف اّختاذ الوسائل املشروعة من هنا نتوّصل إىل 

ّن الّسبب اّلذي حدث بعد الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم و حيّقق مصلحة شرعّية جيب أن ما ذكره بعض العلماء أ

ندرس هذا الّسبب هل هو سبب حنن لسنا بسبب تقصرينا يف تطبيق شريعة ربّنا , تقصرينا هذا هو اّلذي أّدانا إىل 

يف األخذ ذه الوسيلة فال جيوز األخذ ذا الّسبب أو ليس األمر كذلك فإذا كان حنن سبب تقصرينا هو الّسبب 

األخذ ا ألّن الّشرع يقول لنا عودوا إىل ما شرعت لكم من الوسائل و ستستغنون بعد ذلك عن تشريعات من 

عند أنفسكم أّما إذا كان الواقع اّلذي يفرض علينا أن نّتخذ وسيلة مل تكن من قبل لسنا حنن الّسبب كما ضربت 

بالد املسلمني أو نزول قحط أو بالء على طائفة من بالد املسلمني مثّ مل يوجد يف لكم مثال يف هجوم كافر على 

خزينة الّدولة ما يكفي لدفع هذه الغائلة أو املفسدة فحينئذ جيوز للحاكم املسلم أن يفرض ضريبة مع مالحظة 

فقري فكّل من عنده دار  العدل يف تطبيق هذه الّضرائب و ال تكون أيضا كهذه الّنظم اّليت ال تفّرق بني غّين و

مثال البّد أن يدفع ضريبة سنويّة مستمرّة دائما و أبدا هذه الّضرائب كما قلنا آنفا ما كانوا حباجة إليها لو أّم 

مجعوا أموال الزّكاة و الّرتكات اّليت ال وارث هلا و الوصايا و األوقاف و إىل آخره ووضعت يف خزينة الّدولة 

نظام امسه نظام الّضرائب فإذن باختصار نقول أّن الوسيلة اّليت يراد حتقيق مصلحة ا الستغنت بذلك عن جعل 

إّما أن تكون قائمة يف عهد الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم هذه الوسيلة فلم يأخذ ا فال جيوز لنا أن نأخذ ا و 



الّسالم لكن حدثت اآلن فإذا كان الّدافع احلالة الثّانية أّن هذه الوسيلة ما كانت معروفة يف عهد الّرسول عليه 

على األخذ ا تقصري املسلمني يف تطبيق بعض األحكام الّشرعّية فأيضا ال جيوز األخذ ا أّما إذا مل يكن هناك 

تقصري و حتّقق مصلحة شرعّية فعال جاز األخذ ا و هذه هي املصلحة املرسلة و من اّلذي حيكم ذا ؟ قلنا 

العلم , أهل املعرفة بالكتاب و الّسّنة بعد هذا البّد يل من إضافة كلمة قد يبدو أّا خارجة عن سابقا هم أهل 

املوضوع لكن هلا صلة وثقى باملوضوع وهو قلت آنفا أّن الوسيلة إما أن تكون حدثت أو كانت من قبل موجودة 

ع سرية الّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم و من اّلذي حيكم بأّا كانت موجودة من قبل أو مل تكن ؟ هو اّلذي يتتبّ 

يعرف حياة الّسلف الّصاحل و كيف كانوا يطّبقون شريعة اهللا تبارك و تعاىل هذا اّلذي بإمكانه أن يقول هذا أمر  

كان و مل يفعل أو كان و فعل , أّما من كان بعيدا عن معرفة الّسّنة بتفاصيلها فهذا ال سبيل له إىل أن يعلم أّن 

مر كان يف الّزمن األّول أو مل يكن. اآلن و ال أريد أن أطيل يف هذا البيان حينما يقال عن شيء ما أنّه هذا األ

بدعة و بغّض الّنظر عن االختالف يف كونه بدعة حسنة أو سّيئة لسنا اآلن يف هذا الّصدد إيش معىن هذا الّشيء 

يستطيع أن يقول أّن هذا الّشيء مل يكن يف زمن  بدعة يعين مل يكن يف زمان الّرسول عليه الّسالم , من اّلذي

الّرسول ؟ هو اّلذي قرأ كتّيب يف احلديث أو كتاب كبري يف احلديث أو كتابني ثالثة ؟ ال هذا ينبغي أن يكون 

يكاد أن يكون يصدق عليه و هذا مستحيل طبعا أحاط بّكل شيء علما ممّا أّلف يف سرية الّرسول عليه الّسالم 

لكن يقارب ذلك , أّما إنسان ميكن قرأ له كتابا من كتب الّسّنة مثّ قنع بذلك و انصرف إىل شيء هذا مستحيل 

آخر فهذا ال يستطيع أن يقول أّن هذا الّشيء بدعة و بغّض الّنظر كما قلت و أكّرر أّن هذا بدعة حسنة أو 

ن الّسؤال املتعّلق باملصلحة املرسلة سّيئة هذا يدخل يف علم أصول الفقه كما ذكرنا آنفا , هذا ما عندي جوابا ع

.  

األحاديث الّصحيحة, يقولون إّمنا أثبتم صّحتها بتعديل الّرجال اّلذين نقلوها , ّمث كيف نأخذ ديننا  ... السائل :

  من رجال يعين من أفواه الّرجال يعين تعديل املعّدلني فهل نثق بتعديلهم ؟ كيف جياب عليهم هؤالء ؟

ذين يقولون مثل هذا الكالم , يعين ما هم ؟ يعين هم علماء ؟ جّهال ؟ من عاّمة املسلمني وإال هؤالء الّ  الشيخ :

  ماذا ؟

  علماء السائل :

  علماء الشيخ :

  . ...و لكن ليسوا من أهل الّسّنة كاإلباضّية  السائل :

تلّقى املسلمون األّولون أركان احلقيقة أّن هذا الّنوع من البشر جيب الّرجوع م إىل األصل األّول . كيف  الشيخ :



اإلسالم ؟ ال شّك أّن اجلواب ما خيتلف فيه مسلمان اثنان آمنوا باهللا و رسوله ّمث صّدقوا الّرسول صّلى اهللا عليه و 

سّلم يف كّل ما يأتيهم به من ربّه فإذن هم تلّقوا العلم من الّنّيب مباشرة ولكّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم بعد أن 

(( اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و ّدى الّرسالة و بّلغ األمانة ونزل قوله تبارك وتعاىل أ

رفعه اهللا عّز و جّل إليه و قال تعاىل قبل ذلك حّىت ال يفجع الّناس مبا ليس يف  رضيت لكم اإلسالم دينا ))

الّرسول صّلى اهللا عليه و آله و سّلم , هل انتهت  فبعد أن مات (( إّنك مّيت و إنّهم مّيتون ))حسبام قال له 

شريعة اإلسالم أم هي باقية ما بقي الّزمان أو ما بقيت الّدنيا . أيضا نقطة اتّفاق بني املسلمني قاطبة أّن اإلسالم 

ارق الّدنيا بقي حّيا حمكما و لو أّن من جاء به عن اهللا تبارك و تعاىل وهو حمّمد صّلى اهللا عليه و آله و سّلم قد ف

( تركت فيكم أمرين لن تضّلوا ما إن بقي اإلسالم و لذلك قال عليه الّسالم منّبأ عن مثل هذه احلقيقة 

اآلن انتهى دور الّرسول عليه الّسالم بوفاته بعد أن أّدى للّناس رسالة ربّه و  تمّسكتم بهما كتاب اهللا و سّنتي )

  ن هم ؟ ال شّك أّم العلماء و هلذا .جاء دور واسطة أخرى , هذه الواسطة األخرى م

(( فأهل الذّكر هم أهل املعرفة بالقرآن و الّسّنة  (( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))قال تعاىل  الشيخ :

هل جيوز ملن كان يف قيد حياته عليه الّصالة و الّسالم إذا عرضت له  فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))

ما و كان باستطاعته أن يسأل الّنّيب صّلى اهللا عليه و آله وسّلم مباشرة هل جيوز له أن يسأل غريه و هو مسألة 

معه صّلى اهللا عليه و سّلم هل جيوز له أن يستفيد من علم اآلخرين وبوسعه أن يستفيد منه عليه الّصالة و 

لّصالة والّسالم و كان باستطاعته أن يتوّجه الّسالم مباشرة ؟ اجلواب ال . ال جيوز ملن كان يف حياته عليه ا

بالّسؤال إىل الّرسول عليه الّصالة و الّسالم أن يسأل غريه و الّسبب يف ذلك أنّه معصوم و أنّه إذا أفتاه أفتاه 

باحلّق يقينا أّما اآلخر فيمكن أن يصيب و ميكن أن خيطئ و ما دام أننا تسلسلنا يف احلديث و قلنا أّن الّنّيب 

  ى اهللا عليه و سّلم بعد أن حلق بالرفيق األعلى و أّن اإلسالم بقي حّيا فمن هم اّلذين يستفاد منهم ؟صلّ 

أهل الذّكر هم أهل القرآن كما جاء يف قوله  (( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))قال تعاىل  الشيخ :

( إّن أهل و كما قال عليه الّصالة و الّسالم  ن ))(( إنّا نحن نّزلنا الذّكر و إنّا له لحافظو تعاىل يف القرآن 

أي اسألوا أهل العلم بالذّكر اّلذي هو  (( فاسألوا أهل الذّكر ))فإذن حينما قال  القرآن أهل اهللا وخاّصته )

العلم , الّنقطة القرآن و إذا انتهينا إىل هذه الّنقطة الثّانية , الّنقطة األوىل أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم هو منبع 

الثّانية أّن اّلذين خلفوه عليه الّسالم من بعده يف العلم فمنهم يستقى العلم , وهؤالء هم أهل القرآن أهل اهللا و 

خاّصته . و أهل القرآن ال ميكن أن يكونوا هم اّلذين فقط عنوا حبفظ القرآن و دراسته دون أن يستعينوا على 

(( و أنزلنا إليك الذّكر ه وسّلم و بيانه ذلك ألّن اهللا عّز و جّل قال يف كتابه ذلك بسّنة الّنّيب صّلى اهللا و آل



فهذه اآلية تدلّنا على أّن هناك يف الّشرع أو يف اإلسالم شيئني اثنني , الّشيء  لتبّين للّناس ما نّزل إليهم ))

فهذا  ر لتبّين للّناس ما نّزل إليهم ))(( و أنزلنا إليك الذّكاألّول هو القرآن و امسه بنّص اآلية الّسابقة مبّني 

القرآن املنّزل مبّني و من هو املبّني هو الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم , إذن اذا كان رسول اهللا  صّلى اهللا عليه 

من   وسّلم قد رفعه اهللا إىل الرّفيق األعلى فبقيت سّنته و هي اّليت ا عليه الّصالة و الّسالم بّني كتاب ربّه . فإذن

(( فاسألوا أهل الذّكر إن  كان عاملا بالكتاب و بالبيان اّلذي هو الّسنة فهو العامل و هو املقصود باآلية الّسابقة 

إذن ال ميكن أن يكون نزاع بني عاملني اثنني أّن اإلسالم بعد وفاته عليه الّسالم بقي حّيا كم   كنتم ال تعلمون ))

فمن كان عاملا ما فهو اّلذي يسأل و هكذا جرى العمل من املسلمني  كان و بقي يف مصدريه الكتاب و الّسّنة

فقد كان أصحابه عليه الّسالم يسألون الّناس إذا كانوا بعيدين عن منبع العلم أال و هو الّرسول صّلى اهللا عليه و 

آله و سّلم كان أرسل  آله و سّلم كما جاء يف سنن أيب داود و غريه من كتب الّسّنة أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و

ا أمسى املساء و أرخى الّليل سدوله على الّناس و ناموا أصبح 
ّ
سريّة للجهاد يف سبيل اهللا فقاتلوا املشركني ّمث مل

ملا به من اجلراحات قالوا  " هل جتدون يل رخصة يف أن ال أغتسل "أحدهم حمتلما و كان جرحيا فسأل من حوله 

سل فكان حتفه يف هذا الغسل . فلّما وصل خربه إىل الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم ال البّد لك من االغتسال فاغت

( قتلوه غضب غضبا شديدا و دعا على اّلذين أفتوه ذه الفتوى اجلائرة و كانوا سبب هالكه دعا عليهم قائال 

يل أو كمثال لآلية إذن هذا احلديث كتفص قاتلهم اهللا أال سألوا حين جهلوا فإنّما شفاء العّي الّسؤال )

اسألوا العاملني بالكتاب و الّسّنة هذه نقطة اآلن ننتقل إىل  (( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))الّسابقة 

صلب الّسؤال فكيف يتلّقى العلم بعد وفاة الّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم أليس بطريق هؤالء العلماء و لنسّمي 

  عىن قول القائل اّلذي نقلت عنه آنفا نأخذ العلم عن من قلت ؟هؤالء العلماء رّواة فما م

  عن أفواه الّرجال . السائل :

عن أفواه الّرجال , إذن نأخذه من ماذا ؟ ال وحي بعد رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم , فحينئذ البّد  الشيخ :

ليه و سّلم أخذوا عنه مباشرة , ّمث جاء من أن نأخذ ممّن أخذ من املعني األّول هم أصحاب الّرسول صّلى اهللا ع

دور الّتابعني , بل قبل أن أقول دور الّتابعني نفس أصحاب الّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم وهذه نقطة لعّل من 

الّضرورّي أن أتوّسع فيها قليال ألّا يف احلقيقة من العلم اّلذي ال يسطّر عادة و إّمنا يستقّر يف صدور أهل العلم . 

كان أصحاب الّرسول عليه الّسالم اّلذين يعّدون األلوف املؤلّفة هل كانوا كّلهم علماء ؟ أي كّل واحد كان   هل

ما حيتاج إىل أن يسأل غريه من الّصحابة فهو يفيت نفسه بنفسه أم األمر كما يذكر العلماء و يف مقّدمتهم ابن 

كان يف الّصحابة الّذين يعّدون باأللوف   وقّعني عن رّب العاملني "" إعالم املالقّيم اجلوزيّة رمحه اهللا يف كتابه العظيم 



املؤلّفة كما ذكرنا حنو مائتني من أصحاب الّرسول هم أهل الفتوى , إذن قبل جميء اجليل الثّاين اّلذين ما التقوا 

ا كان كّلهم يتلّقى العلم مع الّرسول صّلى اهللا عليه و آله و سّلم و ال أخذوا منه العلم مباشرة اجليل األّول نفسه م

من الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم مباشرة و إّمنا كان يأخذ عن من أخذ عن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم مباشرة لعّله 

حيسن هنا أن نذكر مثلني اثنني يذكران عادة يف غري هذه املناسبة اّليت أنا يف صدد الّتحّدث عنها , املثل األّول 

ون أبا هريرة رضي اهللا عنه و املثل الثّاين ابن عّباس حينما يرتمجون هلما يقولون ابن عّباس عندما مات حينما يرتمج

رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم مات و بن عّباس صغري كاد أن يبلغ سّن الّتكليف و أبو هريرة مات رسول اهللا 

لماذا كان أبو هريرة أكثر أصحاب الّنّيب حديثا كما صّلى اهللا عليه و سّلم و مل يصحبه إّال حنو سنتني و نصف ف

تشهد كتب احلديث بذلك و ملاذا كان عبد اهللا بن عّباس كثري احلديث مع أنّه كان صبيّا حينما مات الّنّيب صّلى 

اهللا عليه و سّلم الّسبب و هنا الّشاهد أّن الّصحابة كان يأخذ بعضهم من بعض فأبو هريرة هذه األحاديث اّليت 

نقرؤها عنه اآلن يف كتب احلديث مل يسمعها كّلها من فم النيب صلى اهللا عليه وسلم بأذنه و إّمنا بعضها من هذا 

الّنوع و البعض اآلخر ممّا تلّقاه من بعض الّصحابة اّلذين مسعوا تلك األحاديث عن رسول اهللا صّلى اهللا عليه و 

ر الّصحابة ليأخذ منهم ما مسعوه من الّنّيب صّلى اهللا عليه سّلم كذلك ابن عّباس كان حريصا على أن يّتصل بكبا

و سّلم و لذلك كان كثري احلديث . من أجل هذا و هذا نالحظ و الحظوا معي حينما تقرأون يف كتب الّسّنة 

يف الّصحيحني فضال عن غريمها نادرا ما جتدون أو تقراون بالّسند الّصحيح إىل أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا 

ادر , و إّمنا جتدونه يقول قال رسول اهللا . سعيد بن املسّيب مثال قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صّلى ن

اهللا عليه و سّلم نادرا جّدا بالّنسبة للمجموعة الطّّيبة من األلوف املؤلّفة اّليت تروى عنه و باألسانيد الّصحيحة 

ّلى اهللا عليه و سّلم أو حضرت رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم أو نادر جّدا أن جتدوه يقول مسعت رسول اهللا ص

ما يؤّدي هذا املعىن , هذا الّنوع موجود يف أحاديثه لكّنها قّلة بالّنسبة للكثرة من األحاديث اّليت يرويها عن رسول 

لّرسول عليه الّسالم مباشرة اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم و هذا الواقع أي كون أيب هريرة مل يسمع كّل احاديثه عن ا

يكون سببا جلدل فقهي بني بعض العلماء يف عهد الّصحابة أو من بعدهم , مثال لقد بلغ أحد الّصحابة أّن أبا 

ا 
ّ
هريرة يفيت بأنّه من أصبح صائما جنبا فال صوم له . أدركه الفجر و هو صائم و لكّنه مازال جنبا فال صيام له مل

ول عليه الّسالم كان يصبح من مجاع و هو صائم فيغتسل و يصّلي بالّناس إماما قال أنا جوبه و عورض بأّن الّرس

مسعت هذا احلديث من الفضل ابن عّباس هو ما مسعه من الّرسول عليه الّسالم , هذا وقع . وقع فيما بعد يف  

على أّن من تعّمد  كتب األحناف خالف فقهي يف مسألة الكالم يف الّصالة ساهيا اتّفق علماء الفقه كّلهم

الكالم يف الّصالة فصالته باطلة و اختلفوا يف من تكّلم ساهيا أو ناسيا هل تبطل صالته أم ال ؟ األحناف 



يقولون ببطالا و احلالة هذه الّشافعّية و مجاهري علماء احلديث يقولون ال , حيتّج هؤالء حبديث أيب هريرة املروّي 

وف حبديث ذي اليدين و خالصته أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم صّلى يف الّصحيحني و هو احلديث املعر 

بالّناس يوما صالة العصر ركعتني و سّلم ّمث انتحى ناحية من املسجد و استلقى ووضع إحدى رجليه على 

كما   من بني الّناس كّلهم وهذه حتتاج " يا رسول اهللا "األخرى ليسرتيح يف الّناس رجل يعرف بذي اليدين قال 

تسمعون معي إىل جرأة دبّية أبو بكر موجود , عمر موجود , كبار الّصحابة تتّمة العشرة املبّشرين باجلّنة موجودين 

متام اجلرأة  ( كّل ذلك لم يكن )قال  " يا رسول اهللا أقصرت الّصالة أم نسيت "ما أحد يتكّلم .ذو اليدين يقول 

فانتقل إىل مكان  " نعم "قالوا  ( أ صدق ذو اليدين ؟ )من حوله  فنظر إىل " بلى قد كان ذلك يا رسول اهللا "

الّصالة و أنا أتعّمد أن أقول إىل مقامه و ليس إىل حمرابه ألنّه مل يكن مثّة حمراب يف زمان الّرسول عليه الّسالم , 

ليه الّسالم عاد إىل واحملاريب من البدع اّليت تسرّبت إىل املساجد من الكنائس مع األسف الّشديد , فالّرسول ع

مصالّه إىل مكانه فصّلى ركعتني ّمث سجد أي أنّ الّرسول أّمت الّصالة بالّرغم من كّل هذا الكالم و كالم أخذ و 

عطاء , سني جيم , فاألحناف يقولون ال هذا يعين ال حيتّج ذا احلديث . ملاذا ؟ يقولون ألّن ذا اليدين هذا 

أي صامتني نزل بعد ذلك . رّد  (( و قوموا هللا قانتين ))ة و قوله تعاىل مات يف بدر فإذن هذه حادثة قدمي

الّشافعّية فقالوا ذو اليدين ما يدريكم أنّه مات يف زمن بدر قالوا قال الّزهرّي بأّن ذا اليدين مات يف واقعة بدر , 

مل يدرك واقعة بدر فأين  مناقشات كثرية جتري هنا و لسنا يف صددها و من ذلك أن يقال الّزهرّي تابعّي صغري

الواسطة بينه و بني هذه الواقعة اّليت شهدها و شهد وفاة ذي اليدين حّىت نبطل مبثل هذه الّرواية املعضلة داللة 

حديث مّتفق على صّحته من الّشيخني , و أمتّوا حّجتهم يف زعمهم بعد تلك احلّجة الداحضة أي املدحوضة 

يث عهد باإلسالم فهو مات يف غزوة حنني ميكن يعين قبل وفاة الّرسول بسنتني بأّن أبا هريرة و هنا الّشاهد حد

و نصف فإذن هو متأّخر و حادثة ذي اليدين متقّدمة كثريا , فكان الّرد و هنا الّشاهد , ال . أبو هريرة كان 

ي وراء الّنّيب صّلى اهللا " بينما حنن نصلّ شاهدا هلذه القّصة ألنّه فيه رواية يف صحيح مسلم بالّسند الّصحيح طبعا 

ركعتني و ذكر القّصة إذن هذه القّصة ليست كأكثر أحاديث الّرسول اّليت مسعها بالواسطة ,  ... عليه و سّلم "

ال . هذه شهدها , الّشاهد أن الّصحابة إذا كان يأخذ بعضهم من بعض فاّلذين جاءوا من بعدهم و اتّبعوهم 

كان أصحاب الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم اّلذين مل يتح هلم أن يتلّقوا كّل ما   بإحسان من أين يأخذون العلم ؟ إذا

علمه اآلخرون من الّنّيب مباشرة و إّمنا أخذوه ممّن ؟ أخذوه من الّرسول عليه الّسالم . الّتابعون ال سبيل هلم ألخذ 

ذه احلقيقة و هي أيضا مهّمة جّدا , العلم إّال من هؤالء الّصحابة و هكذا دواليك الّتابعون جيب أن نتصّور ه

العلم اّلذي جاء به الّرسول عليه الّسالم عن اهللا حمصورا يف كتاب اهللا و يف سّنة رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم 



هذا العلم كّله انتقل إىل القرن األّول و هم صحابة الّرسول عليه الّسالم , ما ضاع منه شيئا إطالقا لكن ضاع 

الّنسبة لبعضهم أّما بالّنسبة موعتهم يستحيل أن يضيع شيء من هذا العلم و هذا من معاين قوله شيء منه ب

و إذا حفظتم هذا الكالم و ما سيأيت فسوف تتمّكنون من  (( إنّا نحن نّزلنا الذّكر و إنّا له لحافظون ))تعاىل 

صحيحة و فيها أحاديث ضعيفة و يستحيل على رّد شبهات كثرية جّدا فيما يتعّلق بالّسّنة و إنّه فيها أحاديث 

أّي مسلم أن يعتقد خالف اّلذي أنا أقوله مهما كانت املذاهب خمتلفة لسنا اآلن يف الّتفاصيل , لكن هذا 

اإلمجال مبعىن أّن العلم اّلذي جاء به رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم كتابا و بيانا للكتاب هذا يستحيل أن 

األّمة كّلها و إّمنا قد يضيع شيء من هذا العلم عن بعضها و ليس عن جمموعها . هذه يضيع منه شيء عن 

الطّبقة األوىل اّليت تلّقت العلم كامال من فم رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم نقلوه بدورهم إىل القرن الثّاين و هم 

ال سّنة و لكن قد يذهب بعض هذا على بعض الّتابعون , نقلوه حبذافريه مل يضّيعوا منه شيئا إطالقا ال كتابا و 

الّتابعني و ليس على كّل الّتابعني و هكذا حّىت يصل العلم إىل زمننا هذا فقد يذهب علّي شيء بل أشياء كثرية و 

يذهب على هذا و على هذا لكن ال ميكن أن يضيع شيء عن جمموعة األّمة ألّن اهللا عّز و جّل تعّهد باحلفظ 

إذا كان هذا هو العلم فحينئذ كيف يقال و كيف يسوغ  نّزلنا الذّكر و إنّا له لحافظون )) (( إنّا نحنفقال 

ملسلم أو يتصّور أن نسمع أّن مسلما مؤمنا باهللا و رسوله حّقا أنّه كيف تأخذون العلم من أفواه الّرجال ؟ إذن ما 

الّصحابة , أتباع الّتابعني عن الّتابعني و هو الّسبيل هكذا تلّقى العلم الّصحابة بعضهم عن بعض , الّتابعون عن 

فإذا كان ذلك معيبا عند البعض فيا ترى ما هو سبيل تلّقي العلم عندهم ؟ حنن نريد ان نسمع البديل  ...هكذا 

  حّىت نرّد أو نتّمم الّرّد عليهم . فماذا يقولون ؟

  واننا ألّم مسلمون ؟لكن هم خاّصة اخواننا  اإلباضّية بل املناسبة نقول إخ ... السائل :

  نعم . الشيخ :

فهم عندهم مستند الّرجال يسّموا سالسل الّذهب يف مسندهم مسند الرّبيع , فغريهم من الّرجال  السائل :

فيهم جتريح و فيهم تعديل , هذا الّتجريح و هذا الّتعديل يف الرجال ايضا احتمال اخلطأ فيهم كبري فيوهنون 

  على سند ما ذا االحتمال .حّجتنا يعين باعتمادنا 

  عش رجبا ترى عجبا أو تسمع عجبا , ليه الرّبيع هذا نّيب ؟ طبعا اجلواب ال . الشيخ :

  نعم . السائل :

  طّيب , أليس رجال ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :



ملسند الّصحيح و كيف يأخذون العلم من أفواه الّرجال ؟ مثّ هو ما سطّره يف كتابه املسند و الّذي مسّوه با  الشيخ :

ال أصل هلذه الّتسمية عندهم فضال عن عند غريهم و إّمنا هذه صفة ألصقت بالكتاب إلصاقا مضاهاة ملا عند 

أهل الّسّنة من صحيح البخاري و صحيح مسلم . لكن ما لنا و هلذا و إّمنا اقول الرّبيع هو مؤّلف الكتاب و 

قول عنهم إّم إخواننا و هم إخواننا يف اإلسالم العاّم هذا أّما يف ليس مؤّلفا للكتاب و ال يستطيع هؤالء اّلذين ت

الّتفصيل فقد يكونون أعداء للّسنة و لسنا اآلن يف هذا الّصدد إّمنا املهّم هذا الكتاب إذا افرتضنا أنّه ألّفه الرّبيع 

ليه و سّلم مباشرة ؟ اجلواب نفسه و هذه فرضّية , هل أخذ ما يف هذا الكتاب من أحاديث عن الّنّيب صّلى اهللا ع

ال . بينه و بني الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم على األقّل ثالثة وسائط , الواسطة العليا بن عّباس و الرّاوي عنه 

  جابر بن زيد أي نعم و الواسطة الثّالثة وهو شيخ الرّبيع ما امسه ؟

  سائل آخر : أبو عبيدة .

علم كما حنن نأخذه متاما من أفواه الّرجال , فبماذا متّيزوا هم على أهل الّسّنة أبو عبيد , هؤالء أخذوا ال الشيخ :

؟ ال العكس متاما أهل الّسّنة متّيزوا عليهم بالعلم اّلذي هم ال علم عندهم به إطالقا . و هذه فرصة جيب أن 

ون أهل الّسّنة . أهل الّسّنة أغتنمها و أبّني الفرق بني أهل الّسّنة قاطبة و بني املذاهب األخرى اّلذين خيالف

يتمّيزون عن كّل اجلماعات األخرى سواء كانوا خوارج أو إباضّية أو شيعة أو رافضة أو زيديّة أو أو إىل آخره . أنّه 

ليس عندهم شيء امسه علم أصول احلديث , وليس عندهم كتب اجلرح و الّتعديل و لئن وجد شيء من ذلك 

 اّلذين يوفّقون أي املوّفق كان يف القرن الثّاين مثال أو الثّالث مثل هذا الرّبيع و فهي مقطوعة الّصلة بينهم و بني

  مثل هذا أبو إيش ؟

  سائل آخر : أبو عبيدة .

أبو عبيدة أي نعم , ويوجد رجال آخرون لكن أكثر أحاديث هذا املسند تدور على هذا اإلسناد , أين  الشيخ :

با ميكن يكون املوثّق له معاصرا له , بل بينه و بينه قرن من الّزمان, مائة سنة ترمجة أبو عبيدة هذا ؟ ال جيدون كتا

, بل و بينه و بينه مائتا سنة ال شيء أبدا من هذه الكتب فهم فقراء يف ماّدة علم اجلرح و الّتعديل و ال 

ا و جتعل مذهبهم معّرضا يستطيعون إن جرحوا أو عّدلوا إّال أن يعتمدوا على أهل الّسّنة . هذه خسارة كبرية جدّ 

ليصبح هباء منثورا ألّقل مناقشة علمّية لو جرت بني رجل من أهل الّسّنة عاملا بأصول العلم الّصحيح و بني واحد 

من أولئك اّلذين يتبّجحون و يتشّبعون مبا مل يعطوا . لو أردنا أن نبحث يف فقههم يف شرح كتام اّلذي هو 

د الرّبيع , جتد الّشارح منهم و فيهم يعتمد على كتب أهل الّسّنة ملاذا ؟ ألّم الكتاب الوحيد عندهم و هو مسن

فقراء ال كتب عندهم و لذلك فأنا أعجب ما أتعّجب منه أّم يظّلون يتعّصبون ملذهبهم ضّد مذهب أهل الّسّنة 



م يستغنون كّلما رأوا حديثا و هم يشعرون من قرارة نفوسهم أّم ال يستغنون أبدا عن كتب أهل الّسّنة , و لكّنه

يف صحيح البخاري يوافق ما عندهم من فقه أو رأي أو عقيدة عّضوا عليه بالّنواجذ أّما إذا وجدوا فيه عشرات 

األحاديث ختالف ما عندهم و ليس هذا اّلذي عندهم أخذوه من كتاب اهللا أو من حديث رسول اهللا و إّمنا 

يث الّصحيحة من صحيح البخاري نسفا , مع أّم يتظاهرون على هكذا توارثوه كمذهب نسفوا تلك األحاد

أّم يعتمدون على كتب أهل الّسّنة , على صحيح البخاري و مسلم و لكّنهم هم كسائر أهل األهواء بل و ال 

زيد  مؤاخذة و الّتشبيه ال يستلزم الّتشبيه من كّل ناحية فإذا قلت أّم كالّنصارى فما مثلي إّال كمثل إذا قلت

أسد فإّين ال أعين أنّه صاحب ذنب و إّمنا أشّبهه يف خصلة واحدة و هي بالّشجاعة زيد أسد يعين يف الّشجاعة , 

فأقول هم كالّنصارى من هذه احليثّية أّم يدرسون القرآن و يدرسون الّسّنة ّمث يأخذون من هذين املصدرين 

ون به و ال يلتفتون إليه بل يصّدون عنه صدودا . ليس اإلسالمّيني ما يوافق هواهم و ما سوى ذلك ال يهتمّ 

هكذا ينبغي أن يكون املسلم , املسلم جيب أن يضع طريقا منهجا يسلكه ليصل إىل العلم , حنن نقول اآلن 

بصراحة ليس لنا سبيل إىل معرفة ما كان عليه الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم إّال مبالحظة هذا الّتسلسل املنطقي 

ي اّلذي ذكرته آنفا . أصحاب الّرسول تلّقوا العلم عن الّرسول ّمث نقلوه عن اجليل اّلذين بعدهم و هم العلم

الّتابعون , هؤالء الّتابعون بدورهم نقلوه إىل أتباعهم ّمث بدأ تدوين هذا املنقول بالّرواية حبّدثين فالن , مسعت فالنا 

ّولني أهل الّسّنة و ليس اخلوارج و ال اإلباضّية و ال الّشيعة يقول كذا سطّرت الكتب و طاف علماء املسلمني األ

و ال الرّافضة و ال الزّيديّة ليس هم اّلذين طافوا أقاصي البالد و أدانيها و مجعوا احلديث من خمتلف الّرواة , وهنا 

أصحاب الّنّيب صّلى اهللا البّد يل من وقفة . حنن نعلم بضرورة ما حيّدثنا الّتاريخ اّلذي ال شّك و ال ريب فيه أّن 

عليه وسّلم مل يكونوا كّلهم يف املدينة فمنهم من كان يعيش يف مّكة ومنهم من كان يعيش يف الطّائف و منهم 

أهل البوادي جاء فالن و بايع الّرسول عليه الّسالم ّمث رجع إىل قومه فأصحاب الّرسول يف عهد الّرسول ما كانوا  

ول يف مدينة الّرسول و إّمنا كانوا متفرّقني يف البالد اّليت هي اجلزيرة العربّية و بعد كّلهم جمتمعني يف مسجد الّرس

ا بدأت الفتوحات اإلسالمّية تّتسع دائرا تفّرق أصحاب الّرسول عليه الّسالم يف هذه البالد القاصية و 
ّ
ذلك مل

إىل الّصني وصلوا إىل املغرب إىل األندلس  البعيدة و تعلمون أّم وصلوا ما شاء اهللا إىل فارس و فيما بعد وصلوا

اّليت امسها اسبانيا اآلن , إذن هذا العلم الذي كان حمصورا يف أصحاب الّرسول عليه الّسالم ماذا صار به تفّرق 

بتفّرق هؤالء األصحاب يف البالد , من هم اّلذين اّتصلوا مع هؤالء الّصحابة أعطونا واحد من هؤالء اّلذين 

 ّم على احلّق و أهل الّسّنة على الباطل ّمسوا لنا رجال من الّتابعني أو أتباع الّتابعني أو من بعدهم طاف يّدعون أ

البالد هذه كّلها ليجمع األحاديث اّليت تفرّقت بتفّرق محلتها من الّصحابة و الّتابعني . اّلذي صار و اّلذي وقع 



ا تفّرق أصحاب الّرسول عليه الّسالم بسبب الفتو 
ّ
حات اإلسالمّية جاء دور الّتابعني ليجمعوا العلم فمنهم من  مل

كان يف املدينة فيتلّقى العلم عن الّصحابة يف املدينة , منهم من كان يف مّكة لكن يأيت القليل من هؤالء اّلذين 

غريها , هؤالء  رحل من مّكة إىل املدينة ليتلّقى العلم من أهل املدينة فضال عن البالد األخرى كالبالد الّشامّية و

  . ...الّتابعون مثّ 


